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CUPRINS
A. PIESE SCRISE

0.

Foaie de capat

1.

Cuprins

a)

Dispoziţia primarului de constituire a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă

b) Dispozitie agent de inundatii
c)

Atributiile agentului de inundatii

d) Componenţa nominală a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
e)

Centru operativ cu activitate temporara

f)

Numerele de telefon, fax si adresele de e-mail ale permanenţei

g) Schema

fluxului informaţional operativ-decizional pentru apărare împotriva

inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase
h) Date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile
i)

Măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local

j)

Stocul minim de mijloace şi materiale de apărare

k) Raport asupra stării digurilor de apărare
l)

Lista potentialilor poluatori si planul de prevenire şi combatere a poluărilor
accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare

m) Baraje existente pe teritoriul U.A.T.
n) Poduri cu sectiune subdimensionata.doc.

B. PIESE DESENATE

h1) Planul de situaţie al U.A.T., cu curbe de nivel
h2) Planul de situaţie al U.A.T. (zone de risc, localitati), cu imagini satelitare

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
AGENTUL DE INUNDAŢII şi principalele atribuţii
Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de
inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
Atribuţiile agentului de inundaţii:
a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire
a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea
tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de
pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor
accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de
internet a instituţiei;
c) asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative şi a celor de sinteză privind
efectele fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9
din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul
Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor
nr.1.422/192/2012;
d) asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului
pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean
pentru diminuarea pagubelor;
e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările
meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a
populaţiei.

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
COMPONENTA NOMINALA A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Nr.
crt.

Nume si prenume

1

DIMA GHEORGHE

2

LUPU VALERIU

3

SAVU NICOLETA

4

OPREA VICTOR

5

PICIOR VASILE

6

CALUGAREANU
ALEXANDRU
TEODORESCU ANA
ISABELA

7

Functia
in
C.L.S.U.
PRESE
DINTE
VICEPR
ESEDIN
TE
MEMB
RU
MEMB
RU
MEMB
RU
MEMB
RU
MEMB
RU

8

BAJAN FLOREA

MEMB
RU

9

ILIOIU ION

MEMB
RU

10

IONESCU RADU

MEMB
RU

11

IONITA SAMUEL

MEMB

Locul de munca

PRIMARIA
BARCANESTI
PRIMARIA
BARCANESTI
PRIMARIA
BARCANESTI
SC ANDCRIS
SRL
SC UPETROM
SA PLOIESTI
SC ACC&ALEX
SRL
CMI
DR.TEODORES
CU ANA
ISABELA
IF BAJAN
GHERGHINA
BARCANESTI
LEMN PROD
IMPEX SRL
CMI DR.
STOMATOLOG
IONESCU
RADU
LICEUL

Functia la
locul de
munca
PRIMAR
VICEPRIM
AR
SECRETAR
ADMINIST
RATOR
MODELIE
R
ADMINIST
RATOR
MEDIC
FAMILIE

Adresa de
domiciliu

Telefon
serviciu

Telefon
mobil

Adresa e-mail

ROMANESTI,NR.1
66
ROMANESTI,NR.2
72

0244277447

0744373880

primaria_bracanesti@yahoo.com

0745054190

0745483091

primaria_barcanesti@yahoo.com

ROMANESTI,NR.4
1
ROMANESTI,NR.1
3
BARCANESTI,NR.
3
PLOIESTI,STR.
AZUGA ,NR.16
PLOIESTI,
STR.C.D.GHEREA,
Bl.A2 , Ap.12

0244277447

0725913626

primaria_barcanesti@yahoo.com

0734297006

0734297006

primaria_barcanesti@yahoo.com

0724957136

0724957136

primaria_barcanesti@yahoo.com

0728556165

0728556165

primaria_barcanesti@yahoo.com

0244276104

0722551287

primaria_barcanesti@yahoo.com

ADMINIST
RATOR

ROMANESTI,NR.4
97

0244277088

0244277088

primaria_barcanesti@yahoo.com

ADMINIST
RATOR

PLOIESTI,STR.DE
MOCRATIEI,NR.1
4
PLOIESTI,STR.RE
PUBLICII,NR.14

0244276640

0745083343

primaria_barcanesti@yahoo.com

0735270669

0735270669

primaria_barcanesti@yahoo.com

SAT

0244277050

0747034016

gsabarc@clicknet.ro

MEDIC
STOMATO
LOG
DIRECTOR

RU
12

ANGHEl GABRIEL

MEMB
RU

TEHNOLOGIC
BARCANESTI
SCOALA
GIMNAZIALA
GH.LAZAR
BARCANESTI

PREDESTI,NR.32
DIECTOR

BARCANESTI,BL.
B2,AP.14

0244276441

0723198271

scoalabarcanesti@yahoo.com
gabi45acg@gmail.com

13

POPESCU RADU

MEMB
RU

PRIMARIA
BARCANESTI

POLITIST
LOCAL

14

NICOLAE STEFAN

MEMB
RU

PRIMARIA
BARCANESTI

AGENT
PRINCIPA
L POLITIE

PLOIESTI,STR.AL
EEA
PROFESORILOR,B
L.61G,AP.18
PLOIESTI,STR.CA
MELIEI,NR.14

Presedinte CLSU,
DIMA GHEORGHE

0244276595

0726279548

p_r1967@yahoo.com

0244276444

0724581620

stefan.nicolae@yahoo.com

Anexa nr.2

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
COMPONENTA CENTRULUI OPERATIV
PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ACTIVITATE TEMPORARA

Nr.
Crt
1
2
3

NUMELE SI
PRENUMELE
PANDELE
MARINEL
OPREA
MARIANA
RADU SIMONA

FUNCTIA
In comitet
La serviciu
MEMBRU

REFERENT

MEMBRU

INSPECTOR

MEMBRU

INSPECTOR

Presedinte CLSU ,
DIMA GHEORGHE

ADRESA
DE DOMICILIU
Com.Barcanesti,sat
Puscasi , nr.17
Com.Barcanesti,sat
Romanesti , nr.295
Com.Barcanesti,sat
Romanesti , nr.121

TELEFOANE
Serviciu
Acasa
0244276595

0745054949

0244276595

0741037621

0244276595

0741058299

Adresa de E-mail

primaria_barcanest
i@yahoo.com
primaria_barcanest
i@yahoo.com
primaria_barcanest
i@yahoo.com

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

NUMERELE DE TELEFON SI FAX
ALE PERMANENŢEI

Nr.
Crt.
1.
2.
3

Instituţia

Telefon

Fax

Primăria
Poliţia
Scoala

0244276595
0244276444
0244276441

0244276595
0244276444
276110/277050

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,
Dima Gheorghe

SECRETAR
Savu Nicoleta

Obs.

VICEPREŞEDINTE
Lupu Valeriu

Schema
Fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației în caz de fenomene hidrometeorologice periculoase la
CNSU
nivelul C.L.S.U.Barcanesti

A.N.M

I.N.H.G.A

Centrul Operațional Național – I.G.S.U

C.M.S.U .‐ Departament pentru
Ape,Păduri și Piscicultură

A.N.A.R

Centrul Operativ:

C.M.R.
Muntenia

Tel:0746046009,Fax:0213160282

A.B.A.
BuzauIalomita
Inspectoratul Judetean pentru
Situatii de Urgenta Prahova

Centrul operațional

Grupul de Suport Tehnic
SGA Prahova: 0244/51 42 66, 51 60
61, 51 67 19, 51 20 30 , 0742 294
550; 0720 022 300 DISPECERAT:
FAX:0244/51 95 84, 0756 190 383

ANIF – Filiala

C.L.S.U: tel,fax‐0244276595; e‐mail Primar : primaria_barcanesti@yahoo.com ,tel‐0744373880;
viceprimar:tel‐0745054190; secretar primărie:tel‐0725913626; șef post Poliție locală: tel‐0735270669,fax‐
0244276595,e‐mail : p_r1967@yahoo.com

Sat:……………………………………
Responsabil cu avertizarea populației:
consilier:………. tel; fax;

Sat:……………………………………
Responsabil cu avertizarea populației:
consilier:………. tel; fax;

Obiectiv economic

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
DATE CARACTERISTICE DE APARARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE

F1

F2

F3

6

7

8

Amplasament
staţie
hidrometrică
avertizoare/
post
pluviometric
avertizor

9

Mărimi de apărare avertizoare

Timpul de
Asigurările de
Obiective
Lucrări
propagare a aflate în zone hidrotehnice calcul şi de
viiturilor sau
de risc la
de apărare verificare ale
F1
F2
F3
de
inundaţii şi
existente pe construcţiilor
concentrare
a
accidente
la
fiecare
curs hidrotehnice praguri critice la precipitaţii
precipitaţiilor construcţii
de apa proiectate (cu
periculoase de hidrotehnice / detinator /
debitele
la postul
Cauzele
caracteristici / aferente) si
pluviometric
inundarii
puncte critice
reale
la obiective
/ zone care
trebuie
supravegheate
in
permanenta
20 l/mp/1 oră 30 l/mp/1 oră 50 l/mp/1 oră
in timpul
45 l/mp/3 ore 60 l/mp/3 ore 80 l/mp/3 ore
apelor mari
10
11
12
13
14
15
16
CA

CI

CP

COD ROŞU

CP

COD PORTOCALIU

CI

COD GALBEN

Mărimi locale de apărare
CA

COD ROŞU

1

U.A.T. /
Curs de apă Număr telefon Amplasament
localitati
(cod
si fax la
staţie
apartinatoare cadastral) / primărie, post hidrometrică
U.A.T.
Baraje a
de poliţie,
locală
şcoală
caror
avariere
poate duce la
inundatii /
Zone afectate
de exces de
umiditate /
Zone afectate
de precipitatii
abundente /
Zone afectate
din scurgeri
2
3
4
5

COD PORTOCALIU

0

Cod SIRUTA

COD GALBEN

Nr.
crt.

Bazinul hidrografic :---130552 Barcanesti

0244277595

Nu este cazul

Atenţionările şi avertizările meteorologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
1. Codul verde este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial), se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
1. Atenţionare cod galben se emite când:
Atenţionările şi avertizările hidrologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
1. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi.
Fenomenele hidrologice care fac obiectul atenţionărilor si avertizărilor hidrologice sunt:
a) creşteri însemnate de niveluri şi debite (inundaţii/viituri);
Pentru marcarea intensităţii fenomenului hidrologic periculos corespunzător unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori:
a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
Codurile de culori corespund urmatoarelor situaţii:
a) galben corespunde situaţiei de atenţie;
Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:
a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;
Pentru zonele îndiguite ale cursurilor de apă:
a) cota fazei I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
Pentru zonele neîndiguite ale cursurilor de apă, în secţiunile staţiilor hidrometrice:
a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;
În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheţurilor şi revărsarea apelor, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:
a) faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;

PRESEDINTE CLSU,DIMA GHEORGHE

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Nr.
crt.

Masuri pentru avertizarea –
alarmarea populatiei la
primirea avertizarilor
hidrologice si meteorologice
- Avertizarea CLSU se realizeazã
de Inspectoratul judetean ptr.
Situatii de Urgentã pe baza
informatiilor primite de la ANM
,INHGA,COSU,MMSC si CMR.
-Se asigură avertizarea
locuitorilor din satele
aparţinătoare comunei prin
intermediul persoanelor
desemnate din cadrul membrilor
Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă.
- Folosirea tuturor mijloacelor
disponibile pentru a asigura
avertizarea sau după caz,
alarmarea populaţiei şi
obiectivelor din zonele de risc la
inundaţii.
- Anunţă populaţia, prin
intermediul posturilor locale de
radio şi televiziune sau a
membrilor Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, după caz, cu
privire la activităţile prioritare

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR
Masuri la atingerea
Masuri la atingerea
Masuri la atingerea
cotei de atentie CA
faza-I de aparare la diguri
Cotei de inundatie CI
Cotei de pericol CP
Faza a II de aparare la
Fazei a III a de aparare
faza I de aparare la gheturi
diguri si gheturi
la diguri si gheturi
praguri de avertizare la
precipitatii
- Dispune notificarea/
-Dispune notificarea/
- Notificarea/ informarea
informarea personalului
informarea personalului
personalului cu atribuţii în
cu atribuţii în gestionarea
cu atribuţii în gestionarea
gestionarea situaţiilor de
situaţiilor de urgenţă cu
situaţiilor de urgenţă cu
urgenţă cu privire la primirea
privire la primirea unor
privire la primirea
unei avertizări cod galben de
avertizări cod roşu pentru
avertizărilor cod
inundaţii.
inundaţii.
portocaliu de inundaţii.
-Activează centrul operativ cu
- Asigură funcţionarea
- Activează Centrul
activitate temporară al CLSU.
permanentă a Centrului
Operativ cu activitate
- Stabileşte măsurile ce trebuie
Operativ cu activitate
temporară al unităţii
luate pentru limitarea efectelor
administrativ - teritoriale. temporară al unităţii
unor eventuale inundaţii.
administrativ - teritoriale.
- Stabileşte măsurile ce
- Semnează hotărârea
- Stabileşte măsurile ce
trebuie luate pentru
Comitetului Local pentru
trebuie luate pentru
limitarea efectelor
Situaţii de Urgenţă privind
măsurile necesare a fi adoptate
diminuarea efectelor
inundaţiilor.
în vederea prevenirii şi/sau
inundaţiilor.
- Semnează hotărârea
gestionării riscului de inundaţii. Comitetului Local pentru
- Semnează hotărârea
- Emite dispoziţia de punere în
Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă
aplicare a măsurilor adoptate
privind măsurile necesare Situaţii de Urgenţă
prin hotărârea Comitetului
privind măsurile necesare
să fie adoptate în vederea
Local pentru Situaţii de
să fie adoptate în vederea
prevenirii şi/sau
Urgenţă.
gestionării riscului de
gestionării riscului de
inundaţii.
- Asigură spaţiul şi instruirea
inundaţii.
-Emite dispoziţia de
personalului pentru efectuarea
- Emite decizia de punere
permanenţei, precum şi accesul punere în aplicare a
în aplicare a măsurilor
măsurilor adoptate prin
la mijloacele de comunicaţii.
adoptate prin hotărârea

Masuri dupa
iesirea din starea
de aparare
-Emite dispoziţia
privind constituirea
Comisiei pentru
evaluarea pagubelor
produse de inundaţii.
- Dispune
centralizarea
pagubelor produse
de inundaţii (fizic).
- Urmăreşte şi
sprijină activitatea
Comisiei pentru
evaluarea pagubelor
alcătuită din
specialişti, numită
prin ordinul
prefectului.
- Semnează Procesul
Verbal privind
constatarea şi
evaluarea pagubelor
produse de inundaţii.
- Semnează Procesul
Verbal de calamităţi
întocmit de către
deţinători, pentru

Zone stabilite
pentru
inundarea
dirijata in
situatii
deosebite
-Nu este cazul

care trebuie întreprinse.
- Efectuarea patrulării pe cursurile
de apă şi pe diguri, de către
membrii Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.
- Coordonează măsurile de
evitare a blocajelor, în special în
zonele podurilor, prizelor de apă,
gurilor de evacuare şi în alte
puncte critice de pe cursurile de
apă, inclusiv pe formaţiunile
torenţiale.
- Pregateste participarea
Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă la acţiunile
operative desfăşurate de
specialiştii unităţilor deţinătoare
de lucrări cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
- Dispune măsuri pentru
localizarea apelor revărsate,
precum şi a celor provenite din
infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi
şi dirijarea lor în albiile cursurilor
de apă, gravitaţional sau prin
pompare.

- Verifică modul de îndeplinire
a serviciului de permanenţă.
- Urmăreşte modul de
transmitere/recepţionare a
informaţiilor referitoare la
derularea evenimentelor.
- Ţine permanent legătura cu
Sistemul de Gospodărire a
Apelor şi cu Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean cu privire la evoluţia
situaţiei în teren.
- Raportează la Centrul
Operaţional Judeţean,
informaţii privind măsurile
instituite.
- Elaborează, împreună cu
personalul propriu, mesajul de
avertizare şi precizează
măsurile iniţiale pentru
intensificarea monitorizării în
zonele potenţial a fi afectate.
- Asigură avertizarea/
informarea persoanelor care ar
putea fi surprinse de creşterea
debitelor pe cursurile de apă,
aflate în zonele izolate (insule,
zone de agrement etc.).
- Asigură informarea/
avertizarea populaţiei,
instituţiilor publice locale şi
operatorilor economici,
conform schemei de avertizare
– alarmare.
-Asigură informarea populaţiei
cu privire la măsurile adoptate

hotărârea Comitetului
Local pentru Situaţii de
Urgenţă.
- Asigură spaţiul pentru
efectuarea permanenţei,
precum şi accesul la
mijloacele de comunicaţii.
- Asigură permanenţa la
sediul primăriei cu
personal instruit, în
vederea primirii
înştiinţărilor, prognozelor
şi avertizărilor
hidrometeorologice.
- Verifică modul de
îndeplinire a serviciului
de permanenţă.
- Asigură continuitatea
transmiterii/recepţionării
informaţiilor referitoare la
derularea evenimentelor.
- Dispune agentului de
inundaţii întocmirea
Rapoartelor operative
privind efectele
inundaţiilor, conform
prevederilor Anexei 8 la
Regulamentul privind
gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de
inundaţii aprobat cu
Ordinul Comun al
ministrului mediului şi
pădurilor şi al ministrului
administraţiei şi internelor
nr.1.422/192/2012.

Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă.
- Propune, după caz,
prefectului instituirea
stării de alertă pe teritoriul
unităţii administrativ teritoriale, în funcţie de
evoluţia fenomenelor.
-.Asigură spaţiul pentru
efectuarea permanenţei,
precum şi accesul la
mijloacele de comunicaţii.
- Asigură permanenţa la
sediul primăriei cu
personal instruit, în
vederea primirii
înstiinţărilor, prognozelor
şi avertizărilor
hidrometeorologice.
-Verifică modul de
îndeplinire a serviciului
de permanenţă.
- Asigură continuitatea
transmiterii / recepţionării
informaţiilor referitoare la
derularea evenimentelor.
- Dispune întocmirea
Rapoartelor operative
privind efectele
inundaţiilor, conform
prevederilor Anexei nr. 8
la Regulamentul privind
gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de
inundaţii aprobat cu
Ordinul Comun al

construcţiile
hidrotehnice afectate
de viituri.
- Asigură elaborarea
şi transmiterea
Raportului de
sinteză privind
efectele inundaţiilor,
conform
prevederilor Anexei
9 la Regulamentul
privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii
aprobat cu Ordinul
Comun al
ministrului mediului
şi pădurilor şi al
ministrului
administraţiei şi
internelor
nr.1.422/192/2012.
- Asigură anunţarea
populaţiei, prin
intermediul
sistemului de
avertizare-alarmare,
cu privire la
activităţile prioritare
pe care trebuie să le
desfăşoare.
- Urmăreşte modul
de aplicare a
măsurilor de
restricţie a
consumului de apă şi

de autorităţile administraţiei
publice locale şi la regulile de
comportare pe timpul
manifestării fenomenului
hidrologic periculos prin
intermediul sistemului de
comunicare existent la nivelul
unităţii administrativ teritoriale, mass-mediei locale,
cu ajutorul personalului propriu
primăriei şi a Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă, etc.
- Asigură luarea măsurilor de
evitare sau de eliminare a
blocajelor cu plutitori şi
gheţuri, în special în zonele
podurilor şi podeţelor,
formaţiunilor torenţiale,
cursurilor mici de apă, văilor
nepermanente, prizelor de apă
şi a evacuărilor apei din
intravilan.
- Asigură monitorizarea
cursurilor de apă şi a
amenajărilor cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor de pe
raza unităţii administrativ teritoriale.

- Urmăreşte modul de
întocmire şi transmitere al
acestora.
-. Asigură menţinerea
legăturii cu Comitetele
pentru situaţii de urgenţă
ale localităţilor vecine.
- Elaborează, împreună cu
personalul propriu,
mesajul de avertizare şi
precizează măsurile
iniţiale pentru
intensificarea
monitorizării în zonele
potenţial a fi afectate.
- Dispune şi urmăreşte
punerea în aplicare a
schemei de avertizare a
populaţiei, instituţiilor şi
operatorilor economici
din unitatea administrativ
- teritorială.
- Asigură
informarea/avertizarea
populaţiei, instituţiilor
publice locale şi
operatorilor economici,
din zonele cu risc la
inundaţii, de pe întreg
teritoriul unităţii
administrativ teritoriale,
conform schemei de
avertizare – alarmare a
populaţiei.
- Asigură avertizarea
locuitorilor din satele

ministrului mediului şi
pădurilor şi al ministrului
administraţiei şi internelor
nr.1.422/192/2012.
- Urmăreşte modul de
întocmire şi transmitere al
acestora.
-Asigură menţinerea
legăturii cu Comitetele
pentru situaţii de urgenţă
ale localităţilor vecine.
- Elaborează mesajul de
avertizare şi precizează
măsurile iniţiale pentru
intensificarea
monitorizării în zonele
potenţial a fi afectate.
- Dispune şi urmăreşte
punerea în aplicare a
schemei de avertizare a
populaţiei, instituţiilor şi
operatorilor economici
din unitatea administrativ
- teritorială.
- Asigură informarea/
avertizarea instituţiilor
publice locale,
operatorilor economici şi
avertizarea populaţiei din
zonele cu risc la inundaţii,
de pe întreg teritoriul
unităţii administrativ
teritoriale, conform
schemei de avertizare –
alarmare a populaţiei.
- Asigură avertizarea

alimente până la
revenirea stării de
normalitate.
- Coordonează
repartiţia forţelor şi
mijloacelor de
intervenţie proprii în
zonele afectate.
- Asigură
participarea
cetăţenilor la
acţiunile de refacere
şi reconstrucţie.
- Analizează
capacităţile de
intervenţie, stabilind
priorităţile de
acţiune pentru
evacuarea apei din
imobile (gospodării,
obiective
economico-sociale).
- În situaţia în care
resursele proprii sunt
insuficiente, solicită
sprijin din partea
instituţiilor cu
atribuţii în domeniu
(Inspectoratul
Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă evacuarea apei din
clădiri, unităţile
teritoriale ale
Agenţiei Naţionale
de Îmbunătăţiri

aparţinătoare comunei
prin intermediul
persoanelor desemnate
din cadrul membrilor
Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă.
-Dispune folosirea tuturor
mijloacelor disponibile
pentru a asigura
avertizarea sau după caz,
alarmarea populaţiei şi
obiectivelor din zonele de
risc la inundaţii.
-Anunţă populaţia, prin
intermediul posturilor
locale de radio şi
televiziune sau a
membrilor Comitetului
Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi/sau Serviciului
Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă, după caz, cu
privire la activităţile
prioritare care trebuie
întreprinse.
-Asigură efectuarea
patrulării pe cursurile de
apă, de către membrii
Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.
- Coordonează măsurile
de evitare a blocajelor, în
special în zonele
podurilor, prizelor de apă,
gurilor de evacuare şi în
alte puncte critice de pe

locuitorilor din satele
aparţinătoare comunei,
prin intermediul
persoanelor desemnate
din cadrul membrilor
Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă.
- Dispune folosirea
tuturor mijloacelor
disponibile pentru a
asigura alarmarea
populaţiei şi obiectivelor
din zonele de risc la
inundaţii.
- Dispune acţionarea
echipamentelor de
alarmare şi transmiterea
semnalului “alarmă la
dezastre” către populaţie,
după caz.
- Anunţă populaţia, prin
intermediul posturilor
locale de radio şi
televiziune sau a
membrilor Comitetului
Local pentru Situaţii de
Urgenţă şi/sau Serviciului
Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă, cu privire la
activităţile prioritare care
trebuie întreprinse.
- Asigură efectuarea
patrulării pe cursurile de
apă, de către membrii
Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.

Funciare evacuarea apei din
zonele amenajate
pentru desecare,
jandarmi, armată,
societăţi de
salubrizare şi
canalizare).
- Interzice efectuarea
de breşe în diguri
pentru evacuarea
apei acumulate în
incinte fără acordul
prefectului şi
aprobarea
Comitetului
Ministerial din
cadrul Ministerului
Mediului şi
Schimbărilor
Climatice.
- Identifică
instituţiile şi
persoanele
specializate în
vederea executării
salubrizării şi
aplicării măsurilor
sanitar - epidemice
în zonele afectate.
- Identifică resursele
financiare necesare
refacerii
infrastructurii.
- Dispune măsurile
pentru reluarea

cursurile de apă, inclusiv
pe formaţiunile torenţiale.
- Dispune participarea
Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
la acţiunile operative
desfăşurate de specialiştii
unităţilor deţinătoare de
lucrări cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
- Dispune măsuri pentru
localizarea apelor
revărsate, precum şi a
celor provenite din
infiltraţii şi scurgeri de pe
versanţi şi dirijarea lor în
albiile cursurilor de apă,
gravitaţional sau prin
pompare.
- Conduce acţiunile de
evacuare cu sprijinul
autorităţilor competente
(Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă,
Poliţie, Jandarmerie).
- Asigură cazarea
persoanelor sinistrate,
aprovizionarea cu apă,
alimente, bunuri de strictă
necesitate, acordarea de
asistenţă medicală şi
identifică noi posibilităţi
de cazare temporară a
persoanelor sinistrate.
-Asigură adăpostirea,
hrănirea şi acordarea de

- Dispune participarea
Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
la acţiunile operative
desfăşurate de specialiştii
unităţilor deţinătoare de
lucrări cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor.
- Conduce acţiunile de
evacuare cu sprijinul
autorităţilor competente
(Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă,
Poliţie, Jandarmerie).
- Dispune activarea
Centrului de Conducere şi
Coordonare a Evacuării
(CCCE).
- Stabileşte necesarul de
forţe şi mijloace, proprii,
în baza planurilor/
convenţiilor de
colaborare/cooperare şi
defineşte nevoile de
sprijin din partea
Comitetului pentru
Situaţii de Urgenţă
Judeţean.
-Asigură realizarea
dispozitivului de pază a
bunurilor materiale prin
intermediul
comandantului forţelor de
ordine.
-Asigură cazarea
persoanelor sinistrate,

activităţii
instituţiilor şi
operatorilor
economici afectaţi.
- Stabileşte
priorităţile de
acordare de ajutoare
materiale şi
financiare în vederea
refacerii
gospodăriilor
afectate.

asistenţă veterinară
animalelor evacuate.
- Asigură realizarea
dispozitivului de pază a
bunurilor materiale prin
intermediul
comandantului forţelor de
ordine.
- Analizează capacităţile
de intervenţie, stabilind
priorităţile de acţiune
pentru evacuarea apei din
imobile (gospodării,
obiective economicosociale).
- În situaţia în care
resursele proprii sunt
insuficiente, solicită
sprijin din partea
instituţiilor cu atribuţii în
domeniu (Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean - evacuarea apei
din clădiri, unităţile
teritoriale ale Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare - evacuarea apei
din zonele amenajate
pentru desecare, jandarmi,
armată, societăţi de
salubrizare şi canalizare).
- Organizează distribuirea
apei potabile, alimentelor
şi ajutoarelor umanitare
către populaţia afectată.
- Identifică şi

aprovizionarea cu apă,
alimente, bunuri de strictă
necesitate, acordarea de
asistenţă medicală şi
identifică noi posibilităţi
de cazare temporară a
persoanelor sinistrate.
-Asigură adăpostirea,
hrănirea şi acordarea de
asistenţă veterinară
animalelor evacuate.
-Organizează distribuirea
apei potabile, alimentelor
şi ajutoarelor umanitare
către populaţia afectată.
- Identifică şi
direcţionează spre
taberele de sinistraţi,
formaţiunile şi mijloacele
de acordare a primului
ajutor medical şi sanitar
veterinar.
- Solicită instituţiilor şi
persoanelor specializate
executarea salubrizării şi
aplicarea măsurilor
sanitar-epidemice în
zonele afectate.
-Organizează activităţile
de căutare şi identificare a
victimelor şi persoanelor
date dispărute.
-Pune la dispoziţia
reprezentanţilor direcţiei
sanitar-veterinare
personal specializat

direcţionează spre
taberele de sinistraţi,
formaţiunile şi mijloacele
de acordare a primului
ajutor medical şi sanitar
veterinar.
-Solicită instituţiilor şi
persoanelor specializate
executarea salubrizării şi
aplicarea măsurilor
sanitar-epidemice în
zonele afectate.
PRESEDINTE CLSU,
DIMA GHEORGHE

pentru colectarea,
transportul şi incinerarea
animalelor moarte.

1. Zona evacuare (verde vertical) – h1
2. Zone inundabile din precipitatii P1, P2 etc (albastru orizontal) – h1, h2
3. Zone inundabile din scurgeri pe versanti S1, S2 etc (albastru orizontal) – h1, h2
4. Zone inundabile din baltiri B1, B2 etc (albastru orizontal) – h1, h2
5. Cursuri de apa (negru) – h1, h2
6. Baraje (negru) – h1, h2
7. Numere obiective (1), (2) etc (negru) ‐ h1, h2
8. Numarul de ordine al localitatii 1.1, 1.2 etc (negru) –h1, h2
9. Diguri 1, 2 etc (negru) – h1, h2
10. Poduri cu sectiune subdimensionata (negru) – h1, h2
11. Zone cu eroziuni (negru) – h1, h2
12. Sirena‐sistem de alarmare(rosu)

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

STOCUL MINIM DE MATERIALE SI MIJLOACE DE APARARE
IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR SI DE COMBATERE A EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.

DENUMIREA MATERIALELOR ŞI
MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE

Cazmale cu cozi
Lopeţi cu cozi
Târnăcoape cu cozi
Sape cu cozi
Furci de fier cu cozi

U.M.

NECESAR

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

3
4
2
3
2

EXISTENT
LA
PRIMARIE
3
4
2
3
2

DEFICIT

Presedinte CLSU,
DIMA GHEORGHE

0
0
0
0
0

ALTI DETINATORI DE MATERIALE SI MIJLOACE
DE APARARE (CANTITATE / TELEFON)

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
RAPORT ASUPRA STARII DIGURILOR DE APARARE

Nr.
crt.
1

Denumire dig (curs de
apa)
-

Administrator

Situatia afectarii digului la ultimele viituri

Modul de refacere a digului

-

--

-

Presedinte CLSU,
DIMA GHEORHE

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
LISTA POTENTIALILOR POLUATORI

Nr.
crt.

Curs de apa / Lac / Acvifer

-

Poluanti periculosi posibil
a fi evacuati

Unitatea care administreaza
folosinta de apa potential
poluatoare

-

-

Telefon / Fax / Adresa e-mail

-

Presedinte CLSU,
DIMA GHEORGHE

Exista plan de prevenire si
combatere a poluarilor
accidentale (perioada de
valabilitate)
-

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Poduri cu sectiune subdimensionata
Nr.
Crt.
1

Denumire
‐
‐
‐

Elemente de
identificare
‐
‐
‐

Presedinte CLSU,
DIMA GHEORGHE

Anul dobandirii

Observatii:

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Comuna BARCANESTI
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta
BARAJE EXISTENTE PE TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Nr.
crt.

Curs de apa

-

Baraj

-

Administrator baraj

-

Telefon / Fax / Adresa e-mail

-

Presedinte CLSU,
DIMA GHEORGHE

Exista plan de actiune in caz
de accident la baraj
(perioada de valabilitate)
-

